Idrætsforeningen G77
Margrethevej 7, Gundsømagle
4000 Roskilde – www.g77.dk

Dagsorden for Bestyrelsesmøde i G77
Dagny Hansen
dato.saturn@mail.tele.dk
Mob.: 4678 9179
Klaus Giessing
famgiessing@privat.dk
Mob.: 4673 3320
Susanne Koefoed
susannecmkoefoed@gmail.com
Mob.: 2425 9020

Helle Schliemann
helle@schliemann.dk
Mob.: 4058 0089
Keith Moseley
kmg77@moseley.dk
Mob.: 4082 6794

Dennis Palmquist
dennispalm@get2net.dk
Mob.: 4131 9593
Jarl Matthiesen
jarl.matthiesen@mail.dk
Mob.: 2464 6835

Sted: Klublokalet Tid: 02.03.2017 kl. 18.00
Der serveres smørrebrød, hvorfor I gerne må meddele om hvorvidt I kommer.

Dagsorden

Referat

1.
2.

Valg af referent
Opfølgning fra sidste referat.

Helle
ok

3.

Byfesten 2017

Jarl har givet tilsagn om at G77 sørger for telt samt borde/stole til byfesten. Der skal
bruges nogle frivillige til at hjælpe med at sætte borde og bænke op. Helle melder sig
frivilligt.

4.

Ny sportshal i Gundsømagle

Efter generalforsamlingen, vil vi nedsætte et hal-udvalg som skal arbejde videre med disse
planer. Torben Og Susanne vil gerne være med.

5.

Generalforsamling

Vi skal have fastlagt hvem der er på valg. Og fastlagt budget for hovedbestyrelse.
Formand : Jarl er på valg
Kasserer : Rita ikke på valg
Næstformand : Dennis ikke på valg
Petanq : Dagny ikke på valg
Fodbold : Cai ikke på valg
Badminton : Helle ikke på valg
Fitness : Keith stopper
Suppleant : Susanne på valg 2 år
Revisorsupleant : Torben på valg 1 år
Ny suppleant : Carsten - Fitness

6.

Nyt fra afdelingerne

Petanque : har holdt fastelavnspetanq. Medlemsmøde d.8/3. D.9/4 er der venskabskamp
mod stenløse. Gundsøcop d.23/4. Petanq deltager til DGI årsmøde.
Petanque har været i kalundborg og spille.

7.

Fodbold rykker ud efter påske. Der mangler senior spillere

8.

Badminton er så småt på vej op ang. Medlemstal for de voksne. Der er kommet 6 nye
voksne til at holde styr på børnene. Der er afholdt møde med DGI dom vil hjælp os med at
få lidt gang i den.. Betina stopper. Der er tvivl om de ældste børn vil fortsætte.
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9.

Fitness der er 296 betalende medlemmer. 8 instruktører. 2 er stoppet.
Keith stopper som formand.
Birthe tager posten som formand.

10. Evt.

Hallen er lukket for alt spil i uge 8 og alle andre skoleferier.

11. Næste møde

Generalforsamlingen d. 29.03.2017

